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Jans Hoving studeerde Geschiedenis en Nederlands aan de Lerarenopleiding ‘Ubbo
Emmius’ te Leeuwarden. Hierna volgde hij de archiefopleiding te Den Haag en Leeuwar
den. In 1990 werd hij archivaris van het waterschap GoereeOverflakkee. Na de opheffing
van het waterschap werd hij adjunct archivaris van het streekarchief GoereeOverflak
kee. Hij werkte mee aan Met harten minnende. Veldnamen en boerderijen (2003), Het Flaauwe
Werk (2008) en Door de jaren heen, de gemeente Dirksland van 1229 tot 2013. Verder is hij mede
werker en redacteur van het tijdschrift De Ouwe Waerelt.
Dr. A.M.J. de Kraker (1953) is als historisch geograaf verbonden aan het Instituut
voor Geo en Bioarcheologie en aan het erfgoedcentrum CLUE van de Vrije Universiteit
Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in de Nederlandse cultuurlandschappen en de wa
terstaatsgeschiedenis van ZuidwestNederland en aangrenzend Vlaanderen. Daarnaast
houdt hij zich bezig met het historisch klimaat van voor 1800. Voor de European Society
for Environmental History (ESEH) is hij regionaal vertegenwoordiger van de Benelux en
geeft de ‘Nieuwsbrief Milieugeschiedenis Lage Landen’ uit
Karel Leenders (’sHertogenbosch 1946) doorliep het Onze Lieve Vrouwe Lyceum te
Breda en studeerde van 1965 tot 1969 wis, natuur en sterrenkunde te Utrecht. Daarna
was hij werkzaam in de statistiek bij NV Heroconserven te Breda en aan de Technische
Hogeschool te Delft. Sinds 1975 was hij als demograaf werkzaam, eerst bij het openbaar
lichaam Rijnmond te Rotterdam en van 1987 tot in 2008 bij het provinciaal bestuur van
ZuidHolland. Daarnaast was hij steeds actief als historischgeograaf. In 1991 behaalde
hij het doctoraal sociaaleconomische geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam,
waarop in 1996 een promotie volgde op een proefschrift over de middeleeuwse ontwik
keling van een ruim gebied rond Breda. In 1986 werd zijn boek Verdwenen Venen bekroond
met de Geschiedenisprijs van het Gemeentekrediet van België. In 2002 ontving hij de
Historische Prijs van Brabant. Zijn ongebonden onderzoek betreft vooral de landschaps
geschiedenis in het Brabantse. Daarnaast verricht hij advieswerk voor gemeenten, ruil
verkavelaars en andere overheden in Nederland en Vlaanderen. Sinds 2012 is hij lid van
de Vlaamse afdeling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie. In
november 2013 verscheen de actualisering van het boek Verdwenen Venen.
Alexander Soetaert (1991) studeerde geschiedenis aan de KU Leuven. Hij studeerde
af als master in de geschiedenis met een scriptie over stedelijke overstromingen in het
vroegmoderne Namen. Eerder publiceerde hij samen met Bram Vannieuwenhuyze over
de historiografie rond de Naamse middeleeuwse stadsontwikkeling. Momenteel is hij
verbonden aan de Onderzoeksgroep Nieuwe Tijd van de KU Leuven. Hij werkt er onder
begeleiding van Violet Soen en Johan Verberckmoes aan het project The making of transregional Catholicism. Print Culture in the Archdiocese of Cambrai. Correspondentieadres: KU Leu
ven, Onderzoeksgroep Nieuwe Tijd, Blijde Inkomststraat 21 bus 3307, B3000 Leuven.
Tel: +32 16 37 91 27. Email: alexander.soetaert@arts.kuleuven.be.
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